The Montefiore Censuses
Preserving and developing the legacy of Sir Moses Montefiore

קרן מונטפיורי מודיעה בגאווה על השקת האתר המקוון של מפקדי מונטפיורי.
www.montefioreendowment.org.uk
מפקדי אוכלוסין של התושבים היהודים בארץ ישראל וכן מפקדים של יהודי
אלכסנדריה ,צידון ובירות ,נערכו על-ידי השר משה מונטיפיורי במהלך
ביקוריו באזור בשנים  .1875 – 1839הנתונים שנרשמו כוללים פרטים
אישיים ומשפחתיים ,מקצועות וארצות מוצא .כמו כן נערכו סקרים על
מוסדות דת יהודיים .מפקדי האוכלוסין כולם מהווים עדות חברתית וגנאלוגית
ייחודית המתעדת חיים יהודיים באזור במאה ה.19-
לדברי מר לוסיין גובאי ,יו"ר קרן מונטפיורי "המפקדים מקיפים את רב
האוכלוסיה בדרך כלל ,כאשר על פי ההערכה ,פחות מ  1%מהתושבים
היהודים סרבו לקחת בהם חלק מסיבות דתיות ,אישיות ,או פוליטיות".
השר מונטיפיורי לקח על עצמו לחלק לעניים יהודים
תרומות נדיבות ,מכספים שנאספו ברחבי העולם ומכספו
הפרטי .הוא עבד מבוקר ועד ערב ,יום אחר יום ובתנאים
קשים ,ומסר באופן אישי לכל פונה מתנת מטבעות
)דולרים ספרדיים( .הכסף – במשקל קבוע – חולק על
פי רשימות שהוכנו לבקשתו של מונטיפיורי לקראת
ביקורו בארץ-ישראל .המסמכים מוכיחים שבכל מקום
שאליו הגיע מונטיפיורי – הוא חילק במו ידיו תרומות,
כמעט לכל תושבי הקהילה ולא רק לעניים.
ספרי המפקדים נכתבו על-ידי פוקדים רבים ,במגוון כתבי יד אשר לעתים קשה לפענחם .מכיוון שאין מפתח שמות,
החיפוש אחר שם מסוים עלול להימשך זמן רב.
קרן מונטפיורי סרקה את המפקדים בשלבים .בשנת  2008הסמיכה הקרן את "העמותה
הישראלית לחקר שורשי משפחה" ,להעתיק את השמות לעברית מודרנית ולהכין תרגום של
כל החומר לאנגלית .את העבודה הענקית הזאת לקחו על עצמם צוותים של מתנדבים
מסורים ,בהנחייתן של גניאלוגיות מקצועיות :מטילדה .טג'ר ,רוז פלדמן ובילי שטיין.
האתר המקוון של המפקדים נבנה על ידי ד"ר רוג'ר
בילבול ,חבר הנהלת קרן מונטפיורי .לדבריו" :מנוע
החיפוש יכול להביא – בעזרת שיטה פשוטה או מורכבת,
בעברית או באנגלית – לקבלת תוצאות מדויקות" .כל
נתון ,מקושר לדפי הסריקה המקורית ומאפשר למשתמש
לצפות לא רק בתעתיק העברי ובתרגומו לאנגלית ,כי אם
גם להגיע אל המסמכים המקוריים עצמם .הצלבת הנתונים
מתאימה גם למציאת קשרים בינ -משפחתיים.
מבין  5המפקדים אשר נערכו באזור ,הועלו עד כה אלה של  1840 ,1839ו  1855באתר המקוון .יתר המפקדים
נמצאים עדין בהכנה.
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